
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2006/36803]

Oproep tot het indienen van aanvragen tot erkenning en financiering
als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema « Mobiliteit en Openbare Werken »

voor de periode 2007-2011

Op 27 oktober 2006 hechtte de Vlaamse Regering op voorstel van minister Fientje MOERMAN, viceminister-
president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en
Buitenlandse Handel, haar goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen
tot erkenning en financiering van Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek voor het thema « Mobiliteit en
Openbare Werken ». Hierbij wordt vastgehouden aan de basisprincipes van dit in 2001 opgestarte initiatief.

Er wordt voorzien in structurele financiering van beleidsrelevant onderzoek in domeinen en/of onderwerpen die
voor de Vlaamse overheid prioritair zijn. De hoofdopdracht van het steunpunt bestaat uit onderzoeksopdrachten die
gericht zijn op voor het beleid relevante problemen. Het opbouwen van (basis)gegevensverzamelingen kan nooit de
hoofdopdracht zijn maar kan ten behoeve van beleidsondersteunende onderzoeksopdrachten wel nuttig en/of
noodzakelijk zijn. Via het steunpunt beoogt men, in een beperkt aantal zorgvuldig uitgekozen sectoren een kritische
massa samen te brengen en/of op te bouwen en hiervoor een zekere mate van stabiliteit te creëren binnen een duidelijk
vastgelegd contractueel kader.

Het voor deze oproep geselecteerde thema voor de inrichting van een steunpunt is :

Thema Bevoegde ministers

Mobiliteit en Openbare Werken Van Brempt en Peeters

De uiterste datum van indiening is vrijdag 17 november 2006 om 17 uur. Het volledige oproepdocument
is terug te vinden op de website van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie
(http://www.ewi-vlaanderen.be/oproepsteunpunten) en kan tevens bij het departement opgevraagd worden.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2006/31561]

1 SEPTEMBER 2006. — Omzendbrief aan de O.C.M.W’s van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met sommige finan-
ciële diensten in het kader van de toepassing van de wet van
4 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van werken en leveringen. — Erratum

— In het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2006, editie 2
(C-2006/31506), op bladzijde 55940, waar onder rubriek 2.2 Bekendma-
king : « 211.000 EUR BTW niet inbegrepen » dient gelezen te worden in
plaats van « 211.900 EUR ».

— Op bladzijde 55942, derde paragraaf, dient gelezen te worden :
« O.C.M.W. » in plaats van « gemeente ».

(Dit bericht vernietigd en vervangt datgene verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006, blz. 56720.)

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2006/31561]

1er SEPTEMBRE 2006. — Circulaire destinée aux C.P.A.S. de la
Région de Bruxelles-Capitale concernant certains services finan-
ciers dans le cadre de l’application de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services. — Erratum

— Au Moniteur belge du 19 octobre 2006, 2e édition (C-2006/31506),
en page 55940, il faut lire sous la rubrique 2.2 Publicité : « 211.000 EUR
T.V.A. non comprise » au lieu de « 211.900 EUR ».

— En page 55942, 3e paragraphe, il faut lire : « O.C.M.W. » à la place
de « gemeente ».

(Cet avis annule et remplace celui paru au Moniteur belge du
24 octobre 2006, p. 56720.)
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